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 ���ைர :

                ஆ�ய� க�ட��ேலேய �க� ெப�ய ��யர� நாடான

இ��யா, தன� ம�க�� உ�ைமகைள� ப��ரணமாக ேப��

கா�க இ��ய அர�ய� அைம��� ச�ட�ைத உ�வா��ய�.

ம�களா���� அர� ம��� அரைச� சா��த அ�வலக�க��

ெசய�பா�கைள ெபா� ம�க� ஒ�� மைற���

ெவ��பைடயாக ெத��� ெகா�வ� �க�� அவ�யமா��. இ�த

ேநா�க�ைத எ��வத���, ��ம�க� ஒ�ெவா�வ��, அர�

(அ�ல�) அர� சா��த அலவலக�க�ட���� தகவ�

ெப�வத��� ஏ�வாக தகவ� ெப�� உ�ைம�ச�ட��ைன

நைட�ைற�ப���வ� கால��� க�டாயமா��. தகவ� ெப��

உ�ைம�ச�ட� த�ழக���� ��யத�ல. அர�� ெசயலா�ற�

ெவ��பைடயாக இ��க ேவ��� எ�ற உய�ய எ�ண��ட�,

த�ழக அர� 1997ஆ� ஆ��, ேம ��க� 4� நாேள த��நா�

தகவ� ெப�வத�கான உ�ைம�ச�ட��ைன ெவ���ட�.

த�ேபா�, தகவ� ெப�� உ�ைம�ச�ட� 2005-ஐ, ஐ��-கா���

மா�ல� ��கலாக நா��� அைன�� மா�ல�க���, அ�ேடாப�

மாத� 2005-� ��ைமயாக நைட�ைற�ப��த, ம��ய அரசா�







ச�ட� ெவ��ட� ப���ள�. அர� அ�கா�க�ட����

தகவ�கைள ெப�� உ�ைமைய அ��பைட உ�ைமயாக ம�க���

வழ��� வைக�� இ�ச�ட� உ�ள�. எனேவ அர�

அ�வலக�க� ஒ�ெவா��� ெசய� �ற���,

ெவ��பைடயான �ைல, ெசயலா��பவ�க�ைடேய

ெபா���டைமைய ேம�ப���த� ம��� அர� ம��� அர� சா��த

அ�வல�க�� க���பா����ள தகவ�கைள ��ம�க�

ஒ�ெவா�வ�� ெப���ெகா�ள வ� ெச��� ச�டேம தகவ�

ெப�� உ�ைம�ச�ட� 2005 ஆ��.

  

(Punlished in Tamil Nadu Government Gazette Extraordinary, dt.12.07.2005,

Pages 149-170)

                2005 ஆ� ஆ��� தகவ� ெப�� உ�ைம�ச�ட���

க�கா��த� ம��� ெசயலா�க� ெதாட�பான ெபா��

ெபா���ைற�����, ப�யாள� ம��� ��வாக

�����த��ைற�� அரசாைண �ைல எ�.1365, நா�. 21.11.2006�

�ல� மா�ற�ப���ள�. இ��ைற��, தகவ� ெப��

உ�ைம�ச�ட��� ெசயலா�க� ம��� ��வாக�, அத�

ெதாட��ைடய அ��ைரக�, ஆைணக�, �ள�க�க�

வழ�க�ப���றன. இ�ச�ட� ெதாட�பாக ஏேத�� �ள�க�

அ�ல� ெத��ைர ேவ��� ப�யாள� ம��� ��வாக

�����த��ைற (�.�.3) எ�ற ������� உ�ய

தகவைல�ெபறலா�. ப�யாள� ம��� ��வாக

�����த��ைற�� �ற�� ஆைணயாள� ம��� அர� ெசயலாள�



அவ�க� இ�ச�ட��� மா�ல ஒ���ைண�� அ�வல� (STATE

NODAL OFFICER) ஆவா�. இ�ச�ட��� க�கா��த� ம���

ெசயலா�க���காக �ைண�ெசயலாள� (த.ெப.உ.ச.) ம���

சா���ெசயலாள� (த.ெப.உ.ச.) ஆ�ேயா� த�ேய

�ய��க�ப���ளன�.

  



2. ச�ட��� ேநா�க�க�  
அர� அ�வலக�க� ஒ�ெவா��� ெசய�பா����

ெவ��பைடயான  ஒ��மைறவ�ற �ைலைய� ெகா�� வ�த�;

அர� ம��� அர� சா��த அ�வலக�க��

ெசயலா��பவ�க�ைடேய

 ெபா���டைமைய ேம�ப���த�;

அர� ம��� அர� சா��த அ�வலக�க�� ெசயலா�ற� ���த

தகவ�கைள� ெபற ����� �� ம�க���, அைத அ��க வைக

ெச�வேதா�, ஊழைல ஒ��த�;

அர� ம��� அர� சா��த அ�வலக�கைள� ெபா���ைடயதாக

ஆ��வேதா� உ�ளா��த தகவ�க�� ரக�ய�ைத� க���

கா�த�.



 3. மா�ல தகவ� ஆைணய�
  

                தகவ� ெப�� உ�ைம�ச�ட� 2005, ��� 15�ப�,

த��நா� மா�ல தகவ� ஆைணய� உ�வா�க�ப��,

அ�வாைணய�, ஒ� மா�ல தைலைம� தகவ� ஆைணய� ம���

இர�� மா�ல தகவ� ஆைணய�க�� �� 07.10.2005 �த�

இய�� வ��ற�.

  

(அர� ஆைண (�ைல) எ�.988, ெபா�� �ைற, நா� 07.10.2005)



  



4. ெபா� தகவ� அ�வல� ம��� உத�
ெபா� தகவ� அ�வல� �யமன�
  

                இ�ச�ட� ��� 5, உ���� (1)�ப�, தகவ��காக

��ண����� நப�க���, தகவ� அ��க ஏ�வாக, ஒ�ெவா�

அ�வலக�க���, ெபா� தகவ� அ�வல�க� ப�யம��த�

ப���ளன�. ேம�� உ���� உ�ப�, தகவ� ேகா��

��ண�ப�கைள அ�ல� ேம��ைற��கைள� ெப��,

அவ�ைற ��� 19, உ���� 1-�ப�, ெபா� தகவ�

அ�வல��ேகா அ�ல� மா�ல தகவ� ஆைணய���ேகா

அ��� ைவ�பத�காக அ�வல� ஒ�வ� ஒ�ெவா� உ�ேகா�ட

அ�ல� உ�மாவ�ட �ைல�� உத� ெபா��தகவ�

அ�வலராக� ப�யம��த�ப���ளா�. (தைலைம� ெசயலக�,

�ைற�தைலவ� அ�வலக�க� ம��� மாவ�ட ஆ���தைலவ�

அ�வலக�க�� தகவ� ெப�வத�காக ெபா� தகவ� அ�வல�,

ேம��ைற��� அ�வல� ேபா�றவ�க�� அ�ச� �கவ�,

ெதாைலேப� எ�, �க� எ� ேபா�றைவக� அ�டவைண��

ெகா��க�ப���ளன.  



 5. தகவ� ெப�வத�கான ேவ��ேகா�
ெச�ய�ப�த� ேவ��ய �ைற
  

இ�ச�ட� ��� எ�ப�, தகவ� ெபற ����� நப�, ஆ��ல�

அ�ல�

த��ெமா���, எ��� வ��ேலா அ�ல� ��ன� வ��ேலா,

உ�ய அ�வலக����ள ெபா� தகவ� அ�வல� அ�ல� உத�

ெபா� தகவ� அ�வல�க�ட��� ��ண���க ேவ���.

அத�ட�, இத�கான இ�ைறய க�டணமான �பா� 10/- (�பா�

ப�� ம���) பணமாகேவா வைரேவாைலயாகேவா அ�ல� அர�

க��ல ��� �லமாகேவா, அ�த அ�வலக��� ெச��த

ேவ���. ��ண�பதார� த�னா� ேகார�ப�� தகவ��

�வர�கைள� ������ ��ண���க ேவ���. அ�வா�

எ��� வ��� ��ண�ப� ெச�ய ��யாத�ட��, அதைன

எ��� வ��� ெகாண���ட த��த, எ�லா உத�கைள�� ெபா�

தகவ� அ�வல� அ�ல� உத� ெபா� தகவ� அ�வல� ெச��ட

ேவ���;

தகவ��காக ��ண�ப� ெச��ற ��ண�பதார�க�ட����

அ�த தகவைல� ேகா�வத�கான காரண�ைத� ேக�ட� �டா�.

ேம��, அவைர ெதாட�� ெகா�வத�காக ேதைவயான

�வர�கைள� த�ர, த��ப�ட ெசா�த �வர�க� எவ�ைற��

தகவ� ெபற ����பவ�க�ட���� ேகா�த� �டா�.



ஒ� தகவ��காக அர� ம��� அர� சா��த அ�வலக� ஒ��ட�

��ண�ப� ெச�ய�ப��ற�ட��, அ�த� தகவ�;

  

(அ) ��ெதா� அர� அ�ல� அர� சா��த அ�வலக�க��

ைவ����க�ப�டதாக;

 அ�ல�

(ஆ) அத� உ� ெபா�� ��ெதா� அர� ம��� அர� சா��த

அ�வலக�க�� ெசய� ப�க�ட� �க ெந���ய

ெதாட��ைடயதாக இ����ட��, அ�த ��ண�ப��ைன

அ�ல� அத� உ�ய ப��ைய ச�ம�த�ப�ட அ�வலக�க���

மா�ற� ெச��, அ�தைகய மா�ற� ���� ��ண�பதார���

உடன�யாக ெத���க�பட� ேவ���. இதைன இய�ற அள�

�ைரவாக ெச��ட� ேவ���. எ�ேந���� அ�த ��ண�ப�

ெபற�ப�ட ேத������ ஐ�� நா�க����ைகபடாம�

ெச�ய�படேவ���.



6. தகவ� ெப�வத�கான மா�� க�த�
ப�வ�.
  

(இைத� ேக��� தகவ��ேக�ப ம��� �ழ��ேக�ப

மா���ெகா�ளலா�)

  

அ���ந�

 (��ண �பதார�� ெபய��, �கவ��� ����டேவ���)

  

ெப�ந�

  

 

  

(உ�ய அ�வலக��� ெபா��தகவ� அ�வல�/ உத�

ெபா��தகவ� அ�வல� �கவ� ����ட�பட ேவ���)

  

ஐயா/அ�ைம��,

  



தய� ெச�� ��க�ட தகவ�கைள ெகா��கேவ��

ேக���ெகா��ேற�.

 தகவ� �வர�

2.நா� ��க�ட ஆவண�கைள பா�ைவ�ட அ�ம��க

ேவ���ேற�. (பா�ைவ�ட ����� ஆவண�க� )

3.என�� ��க�ட ஆவண�க�� ப�கைள ெகா���மா�

ேவ�� ேக���ெகா��ேற�.

(ஆவண�க�� �வர�)

 4.நா� தகவ� அ��� க�டண�க� ெச�����ேள�, அத�

�வர�க� ��வ�மா�

க�டண� ெச���யத�கான சா��கைள இைண���ேள�.

5.என�� ேம�க�ட தகவ�க� | ஆவண�க� அவசரமாக

ேதைவ�ப���றன. �ைர�� என�� ெகா��க ஆவன

ெச��மா� ேக���ெகா��ேற�.

இட�

நா�

  

��ண�பதார� ைகெயா�ப�



7. ேகா��ைக�� �தான நடவ��ைகக�
ேகா��ைக ெப�ற 30 நா�க���� ��ண�பதார��� தகவ�

அ��க ேவ��� அ�ல� ��ண�பதார�� ேகா��ைகைய ஏ�க

ம����ட��, தகவ� ெப�� உ�ைம ச�ட� 2005, ���க� 8

ம��� 9� �����ட ஏேத�� ஒ� ெபா��தமான காரண�ைத�

����கா�� �ராக��க ேவ���.

ேகார�ப�ட தகவலான�, ஒ�வ�ைடய உ�� அ�ல� �த��ர�

ெபா� ெதாட��ைடயதாக�����, அத�கான ேகா��ைக

ெபற�ப�ட 48 ம� ேநர�����, தகவ� அ��க�ப�த�

ேவ���.

����ைர�க�ப�ட கால ெக����� ேகார�ப�ட தகவ��

ேப�� ��� எதைன�� அ��க தவ��ட��, ச�ம�த�ப�ட

ெபா� தகவ� அ�வல�, அ�ேகா��ைக�ைன ஏ�க ம��ததாகேவ

க�த�ப��.

ேகா��ைக�� �� தகவ� அ��த� ���� ��� எ����ட��,

ெபா��தகவ� அ�வல� அ�த தகவ� அ��பத�கான ��தலான

க�டண� ஏேத������, அைத� ெச��த� ேகா�

��ண�பதார��� ெத���க ேவ���.

இ�த �வர��ைன அ���வத���, ��தலான க�டண�ைத

ெச���வத��� இைடேய உ�ள கால��ைன ஏ�ெகனேவ

����ட�ப�ட 30 நா�க� கால அளைவ�� ேச����

ெகா�ள��டா�.



ேம� �ைற��� அ�வல�, ேம� �ைற����கான கால�ெக�,

அதைன ெசய�ப��த ேவ��ய �ைற ம��� ���க�ப�ட

க�டண�க� உ�ளட��ய �வர�கைள, ���� �தான ம�

ஆ���காக, ம�தார��� அ��த� ேவ���.

ம�தார� �ல� சா��த ஊன��றவராக இ����ட��, ெபா�

தகவ� அலவல�, அவ��� ஆவண�க� உ���ட அைன��

தகவ�கைள�� பா�ைவ��வத�� உ�ய உத�க� அ��த�

ேவ���.

தகவ�க� அ�ச��க�ப�ட ப�வ��� அ�ல� ��ன�

ப�வ��� இ����ட��, அத�காக ��ண��க�ப�ட

க�டண�ைத ��ண�பதார� ெச���த� ேவ���.

ேம���ய க�டண�க� அைன���, �யாயமாக இ��பேதா�

ம��ம�லாம�, ம�தார� வ�ைம�ேகா����� ���ள நபராக

இ����ட��, ேம���ய அைன�� க�டண�கைள��

அவ�ட���� வ���க� �டா�.

ெபா� தகவ� அ�வல�, �����ட கால ெக����� தகவைல

அ��க தவ��ட��, தகவ� ெப�� உ�ைம�ச�ட� 2005, ��� 7

உ���� 5�ப� ��ண��க�ப�ட க�டண���,

��ண�பதார��� அ�த தகவைல அ��க ேவ���.

ம�தார�� ேகா��ைக�� �� தகவ� அ��க ��ெவ����

��ன�, ெபா� தகவ� அலவல�, இ�ச�ட��� ��� 11� ��

உ�ப��, ��றா� தர��னரா� ெச�ய�ப�ட �ைற���ைன��

கவன��� ெகா��த� ேவ���.



ம�தார�� ��ண�ப��ைன �ராக����ட��,

��ண�பதார��� ெபா�� தகவ� அ�வல� ���க�ட

தகவ�கைள�� ெத���த� ேவ���:

  

1. ��ண�ப��ைன ம��பத�கான காரண�க�;

2. அ�வா� �ராக��க�ப�டைத எ���� ேம��ைற�� எ�த கால

ெக����� ெச�ய�பட ேவ���;

 3. ேம� �ைற��� அ�வல� ���த �வர�க�.

                அர�� பா�கா���� ��தக� �ைள���� தகவ�க�

ம��� வள ஆதார�கைள �ைச ���ப���ய தகவ�கைள� த�ர,

ஏைனய தகவ�கைள, அத���ய சாதாரண ப�வ��ேலேய

வழ�கலா�.



8. க�டண�க�
தகவ� உ�ைம ச�ட� 2005, �யாயமான ��ண �ப� க�டண�

��ண��க�பட ேவ��ெம�� ���ற�. ேம��, தகவ�

அ��பத�கான ��தலான க�டண� ேதைவ�ப�டா�, எ�வா�

அ�ெதாைக� கண��ட�ப�� அ�க�டண� எ�ட�ப�ட� எ��

����கா��, எ������ ��ண�ப�தார���

ெத���க�ப�த� ேவ���.

��ண�பதார� ெபா��தகவ� அ�வலரா� ���க�ப�ட

க�டண ��ணய ���� ��, உ�ய ேம��ைற��� �ைற�ட�

ம�ஆ�� ெச��மா� நாடலா�.

வ�ைம ேகா����� �� வா�பவ���, க�டண� ���க�ப�த�

�டா�.

ெபா��தகவ� அ�வல�, �����ட கால ெக����� தகவைல

அ��க� தவ�னா�, க�டண���, ��ண�பதார���

அ�தகவைல வழ��த� ேவ���.

இ�ச�ட��� 6(1) ����ப� தகவ��கான ஒ�ெவா�

��ண�ப�� அர� அ�ல� அர� சா��த அ�வலக�தா�

����ைர�க�ப�ட கண��� தைல���, �பா� 10/ (�பா� ப��

ம���) ெரா�கமாகேவா, வைர� காேசாைலயாகேவா, க��ல

��� அ�ல� வ�� வைரேவாைலயாகேவா ேச���

அ��ப�ப�த� ேவ���.



இ�ச�ட��� 7(1)� ����ப� தகவ� வழ��வத�காக அர�

அ�ல� அர� சா��த அ�வலக�களா� ��வ�� ��த�க��

����ைர�க�ப�டவா� கண���தைல��� ச�யான ெரா�க ர��

வைர� காேசாைல, வ�� காேசாைல வ�ேய ���க�ப�ட

க�டண� ெச��த�ப�த� ேவ���. அைவ �ைறேய:

1. A4, A3 அள��தா�� எ�� உ�வா�க�ப�ட அ�ல�

ப�ெய��க�ப�ட ஒ�ெவா� ப�க����� �பா� இர��;

2. ெப�ய அள�� தா��கான ப� ஒ��� உ�ளப�யான

க�டண�, ெசல��ெதாைக;

3. மா��க� அ�ல� மா�� ப�வ�க��கான உ�ள ெசல�

அ�ல� �ைல;

4. ப����கைள ஆ�� ெச�வத��, �த� ஒ� ம�ேநர����,

க�டண� எ��� இ�ைல. அ��த ப�ைன�� ��ட�க���

அ�ல� அத� ��ன� �பா� ஐ�� க�டண� ஆ��.

 இ�ச�ட��� 7(5)� ����ப� தகவ� வழ��வத�காக, அர�

அ�ல� அர� சா��த அ�வலக�களா�, ��வ�� ��த�க��

����ைர�க�டவா� கண���தைல��� ச�யான ெரா�க ர��,

வைர� காேசாைல, வ�� காேசாைல வ�ேய ���க�ப�ட

க�டண� ெச��த�ப�த� ேவ���. அைவ �ைறேய,

  

1. ��ன� வ��லான ��ெக�/�ளா�� ஒ���� �பா� ஐ��

க�டண�;



2. அ�ச��த ப�வ��� தகவ� வழ��ைக�� ெவ�����கான

��ண��க�ப�ட �ைல.

(அர� ஆைண (�ைல) எ�.989, ெபா�� �ைற, நா� 07.10.2005)

(அர� ஆைண (�ைல) எ�.1012, ெபா�� �ைற, நா� 20.09.2006)

  



9. தகவ�ைன ெவ���வ�����
�ல�க���  
(ச�ட���� 8)
 

��ம�க� எவ���� ���க�ட தகவைல அ��க�

ேதைவ��ைல: -

இ��யா�� இைறயா�ைம ம��� ஒ�ைம�பா�, நா���

பா�கா��, பைட��ற�, அ��ய� அ�ல� ெபா�ளாதார� சா��த

நல�க�, அய� நா��ட� ெகா���ள உறைவ பா��க�ப��

அ�ல� ��ற� ெசய�ைன �ா��தலாக அைம�� தகவ�க�;

��ம�ற� அ�ல� ���பாய�தா� ெவ��பைடயாக

தைடெச�ய�ப�ட தகவ�க� அ�ல� அ�த தகவைல

ெவ��ப���வதா� ��ம�ற�ைத அவம��பதாக �ைல

அைமய���ய தகவ�க�;

நாடா�ம�ற அ�ல� மா�ல ச�டம�ற �ற���ைமைய ��வதாக

அைம�� தகவ�க�;

எ�த ஒ� தகவலான� ெபா� ம�க�� ேபரள� நல���

அவ�யமான� எ�� அர� க���றேதா அ�த� தகவ� ம���

��றா� தர��ன�� ேபா�� �ைல�� ��கா�� தகவலான

வ�க ந�பக�த�ைம, �யாபார ரக�ய�க�, அ�வா��த

ெசா��டைம உ���ட தகவ�க�;



ெபா� ம�க�� நல��� ேதைவயான� எ�� அரசா�

க�த�ப��ற, த� நப� ஒ�வ��� �ைட�த ந�பக�த�ைம

உைடய தகவ�க�;

அய� நா�� அர�ட���� ெபற�ப�ட ரக�ய தகவ�க�;

நா��� பா�கா�� ேநா�க���காக�� ம��� ச�ட��ைன

ெசய�ப���வத�காக�� �ைட�த �ல� ம��� உத�

ஆதார�கைள இன�கா�ட���ய தகவ�க�;

த� நப� உ�� ம��� உட��� ஆப�� �ைள��க���ய

தகவ�க�;

ெவ��ப��த�ப�டா�, �லனா�� நடவ��ைக�� அ�ல�

��றவா�கைள� ைக� ெச�வத�� தைடயா����� அ�ல�

��ற வழ�� ெதாட�தைல� தைட ெச���� தகவ�க�;

அைம�ச�க�, �� ெசயலாள�க� ம��� �ற அ�வல�க��

கல�தா��க� ���த ப����க� உ���ட அைம�சரைவ

ஆவண�க�. எ��� அைம�ச� ���� எ��க�ப�ட ���க�,

அத�கான காரண�க�, எத� அ��பைட�� அ����க�

எ��க�ப�டன எ�பைத, ��� எ��க�ப�ட ��ன�, ெபா�

ம�க��� ெத�ய�ப��தலா�;

ஒ� தகவைல ெவ���வதா� உ�ள நல�, பா�கா�க�ப�ட

நல�க��கான ��ைக �ட ���� இ����ட��, 1923 � ஆ��

அ�வலக சா� ரக�ய ச�ட� 1923 (9/1923) � அ�ல� தகவ� ெப��

உ�ைம�ச�ட� 2005 ��� 8 � ப� அ�ம��க�த�க



�ல�க���க� எ��� அட����ள எ� எ�வா� இ�����

தகவைல அ�� ெபற அ�ம��கலா�;

ஒ� ��ண�ப� ெச�ய�ப�ட ேத��� 20 ஆ��க��� ��ன�

நட�த ச�பவ�, �க�� அ�ல� நட�த கா�ய� ெதாட�பான

தகவ�க�, தகவ� ச�ட� 2005 ��� 8 உ���� 1 (a, c and I) �

வைகக��� உ�ப��, ேகா��ைக�ைன ெச�த நப��� தகவ�

அ��க ேவ���. இ�ச�ட��� �� வைக ெச�ய�ப���ள

ேம��ைற��� �ைறக��� உ�ப��, அ�த 20 ஆ��

கால��ைன கண���வ�� �ர�சைன எ�� ப�ச���, ம��ய

அர�� ��ேவ இ��யானதா��;

தகவைல ெப�வத�கான ேகா��ைகயான�, அர� அ�லாத த�

நப�ட���� வ��ற ப����ைமைய ��வதாக இ����ட��,

இ�ச�ட� 8� ���� வைக �ைறக��� பா�����,

அ�ேகா��ைகைய �ராக��கலா�.

  



10. தகவ� ெவ���வ�����
�ல�க��க�ப�ட ப�������
���த��த� (ச�ட���� 10)
 தகவ�ைன ெப�வத�கான ேகா��ைகயான�,

ெவ���வ����� �ல�க��க� ப�����ற தகவ�ட�

ெதாட��ைடயதாக இ���ற� எ�ற காரண�தா�

�ராக����ட��, ெவ���வ����� �ல�க��ப�ட

ப�������, �யாயமான �ைற�� ���த��க�பட� ��ய

தகவ� எ��� அ��கலா�. அ�வா� வழ���ட��,

ெபா��தகவ� அ�வல�, ��ண�பதார���� ���க�ட

அ���ைப அ��த� ேவ��� :

 

1. ெவ��ட�ப�வ����� �ல�க��க�ப�ட தகவைல�

ெகா���ள ப�������� ���ெத��த��, ேகார�ப�ட

ப����� ப�� ம��ேம அ��க�ப��ற� எ���;

2. ெபா��ைம ப��ய எ�த ��ைவ�� உ�ளட�கலாக, அ�த

���க��� ஆதாரமான ெபா�ைள� ������, அ�த

����கான காரண�க�;

3. அ�த ���ைன அ����ற நப�� ெபய� ம��� பத���

ெபய�;

4. அவரா� கண��ட�ப�ட க�டண�க�� �வர�கைள��,

��ண�பதார� ைவ��� ெச��மா� ேகார�ப�ட ெதாைகைய��



ெத���த�;  

5. தகவ�� ஒ� ப��ைய ெவ��டாைம ெதாட�பான ��ைவ,

ம� ஆ�� ெச�வத��, ப� ��� அ�வல� அ�ல� மா�ல

தகவ� ஆைணய� ப��ய �வர�க�, க�டண�ெதாைக, தகவ�

ெப�� �ைற ம��� காலவர�� ஆ�யவ�ைற� ெத���த�

ேவ���.

  



11. �ல�க��க�ப�ட அர� அ�ல�
அர� சா��த அ�வலக�க�
  

தகவ� அ��� உ�ைம�ச�ட���ப� ���க�ட

அ�வலக�க��� ம�க� தகவ� ெபற அ��வ�����

�ல�க����ள�. அைவ �ைறேய:

1. த�����-��ற��லனா����ைற �.ஐ.�.

2. �� ��� - ��ற��லனா����ைற �.ஐ.�.

3. த�����

4. பா�கா������  

5. ேகா�ெச� �.ஐ.�.  

6. க��ெக��� அைமவன�  

7. மாவ�ட�த�����க�  

8. காவ��ைற ஆைணயர��லனா������க�  

9. த���லனா�� ெச�க�  

10. ஆைணயரக�க�/மாவ�ட�க���ள  

11. ந�சைல�� த�����  

12. ��ற���� �.ஐ.�.  



13. த���லனா�����  

14. �ைர����� ���  

15. ேபாைத�ெபா�� த��� ��ண�� அைமவன�  

16. ெகா�ைக�ெக�� ���  

17. ெபா�ளாதார� ��ற�ெசய�க� சரக� I & II  

18. �ைல������ த���� சரக�  

19. ��ஐ ட��� ��ற��லனா����ைற  

20. ��ைம�ெபா�� வழ�க�/��ற��லனா����ைற)  

21. க�� ��ற����  

22. மாவ�ட���ற� - மாநகர���ற����க�  

23. �ற���ப��பைட  

24. ப����பைட ம��� ப��  

25. கடேலார� காவ�பைட  

26. �ர� ேரைக����  

27. காவ� �ைற வாெனா�����  

28. உ� (காவ� VI) �ைற  

29. உ� (க�� ம�தண�) �ைற  

30. ெபா� (க�� ம�தண�) �லனா�� ம��� ஒ��கைமவன�.  



(அர� ஆைண (�ைல) எ�க  

1042, 1043, 1044 ம��� 1045, ெபா�� �ைற, நா� 14.10.2005)

  



12. ��றா� தர��ன�� தகவ�
ெபா�� தகவ� அ�வல�, ��றா� தர��ன�ட�

ெதாட��ைடயதாக அ�ல� ��றா� தர��னரா� வழ�க�ப�ட

அ�ல� ��றா� தர��னரா� ரக�ய� என� க�த�ப��ற

தகவ�க�, ப����க� அத� ப��க� எதைன��

ெவ����ட��, அ�ேகா��ைக ெப�ற ஐ�� நா�க����,

அ�ேகா��ைக�ைன� ப����, அ�த தகவைல ெவ��ட

�����றாரா எ��� ��றா� தர��ன��� எ��� வ��லான

அ���ைப அ��க ேவ���.

அத�ட� ேம�ப� தகவைல ெவ��ட ேவ��மா அ�ல�

ேவ�டாமா எ�ப� ப�� எ��� வ��ேலா அ�ல�

வா�ெமா�யாகேவா தன� க���ைன அ���மா� ��றா�

தர��னைர� ேகா�த� ேவ���.

ேம��, அ�த தகவைல ெவ���வ� ���� ���

எ����ேபா�, ��றா� தர��னரா� அ��க�ப�ட க���ைன

கவன��� ெகா�ள� ேவ���.

ேம�ப� அ���� சா�� ெச���ட��, அ�த அ����

�ைட�க�ெப�ற ேத������ ப�� நா�க����, அ�த�

தகவைல ெவ���வத�� எ�ராக �ைற�� ெச�வத�� ��றா�

தர��ன��� வா��� அ��க ேவ���.

ெபா�� தகவ� அ�வல�, ��றா� தர��ன�ட� ெதாட��ைடய

தகவ�கைள ெவ���வ� ���� ��� எ���, அ���ைவ�



ப��ய அ���ைப, ��றா� தர��ன��� எ��� வ���

அ��க ேவ���. அத�ட� அ���ைவ எ���� ேம�

�ைற�� ெச��� உ�ைமைய�� அ�வ��ைக��

����ட�பட ேவ���.

  



13. மா�ல தகவ� ஆைணய���
கடைமக� ம��� அ�கார�க�
இ�ச�ட��� ெசய�பா�ைட ேம�பா�ைவ��வத�காக, ���க�

12(1)-15(1) ைமய மா�ல தகவ� ஆைணய�க� த���ய���

ேம��ைற��� அ�கார அைம�பாக உ�வா�க�ப���ளன.

தகவ� ெப�� உ�ைம�ச�ட� ��� 15-� ப�, த��நா� மா�ல

தகவ� ஆைணய� உ�வா�க�ப��, அ�வாைணய�, ஒ� மா�ல

தைலைம ஆைணய� ம��� இர�� மா�ல தகவ�

ஆைணய�க�� �� 07.10.2005 �த� இய�� வ��ற�. எ�த ஒ�

நப�ட����� ���கா�� �ைலைமக�� �கா�கைள� ெபற

ேவ��ய�, மா�ல தைலைம� தகவ� ஆைணய���

கடைமயா��:

1. ெபா�� தகவ� அ�வல� �ய��க�படாததா� தகவ� ேகா�

��ண���க இயலாத �ைலைம;

2. ேகார�ப�ட தகவ�க� ம��க�ப�ட �ைலைம;

3. தகவ� ேகா� ��ண����� அத���ய கால�ெக� கட�த

���� எ�த ப��� அ��க�படாத �ைலைம;  

4. ��ண��க�ப�ட ��த�க�டண� �யாயம�றதாக ஒ�வ�

க��� �ைலைம;  

5. தன�� வழ�க�ப�ட தகவ�க� ேபா�மானத�ல எ�ேறா,

தவறான தகவ�க� வழ�க�ப�டன எ�ேறா ஒ�வ� �ைன���

�ைலைம.



இ�ச�ட� ��� 18 ��� ஆைணய� �சாரைண ெதாட�கலா�.

�யாயமான காரண�க����, உ�ய �சாரைண�� உ�தர��த�

ேவ���. இ����� ப�, ஒ� ேகா��ைகைய �சா��ைக��,

��ைம�ய� ��ம�ற�க��� �கரான அ�கார�க�

ஆைணய���� வழ�க�ப���ளன. அைவ �ைறேய:

1. நப�க�� வ�ைக�� அைழ�பாைண அ��� வ���

ெசய�ப���த�; வா�ெமா� அ�ல� எ��� ��வமான

சா��ய�ைத ெகா��க�� ம��� ஆவண�கைள��,

ெபா��கைள�� ���ைல�ப��த க�டாய�ப���த�;  

2. ஆவண�கைள க�ட��� ஆ�� ெச��ட ஆைண��த�;  

3. �ரமாண�ப��ர�க� �ல� சா��ய�க� ெப�த�;  

4. சா��க� ஆவண�கைள ப�ேசா��பத�காக அைழ�பாைண

�ற���த�;  

5. ����ைர�க�ப�ட ஏேத�� ெபா�� ����;  

6. இ�ச�ட���ப�, அர� அ�ல� அர� சா��த

அ�வலக�க���ள ப����க� எதைன�� ஆ�� ெச�யலா�

ம��� அ�தைகய ப����கைள எ�காரண� ெகா��� ����

ைவ�க�படலாகா�.

  

  



���க�ட அ����க� �ல� ஆைணய� தன� ���கைள

இ�ச�ட��� ��� 19(8) வைக�ைறக��� உ�ப��,

ச�ம�த�ப�ட அர� அ�ல� அர� சா��த ��வன�க���

நடவ��ைக ேம�ெகா�ள அ����த, அ�கார�

வழ�க�ப���ள�. அைவ �ைறேய,

1. �����ட வ�வ��� தகவைல ேவ���ட��, அவ��ைன

அ�வ�வ��ேலேய அ��� ெப�த� ;  

2. ேந���ேக�ப, ெபா� தகவ� அ�வல� ஒ�வைர �ய��த� ;  

3. ���த �ல தகவைல அ�ல� தகவ�� வைககைள ெவ���த�

;  

4. ப����கைள� பராம��த�, ��வ��த� ம��� அ��பத��

ெதாட��ைடய நைட�ைறக��, அவ�யமான மா�ற�கைள�

ெச�த� ;  

5. அ�வல�க���, தகவ� ெப�� உ�ைம ச�ட� �தான

ப����� வைக �ைக ெச�தைல ேம�ப���த� ;  

6. ஆ�ட��ைக தயா��� அ��த�.

ேம�� ஆைணய���� தன� ���� �� ���க�ட

அ�கார�க� வழ�க�ப���ளன :

 

1. இழ�� அ�ல� பா��� உ�டா��ய �ற ேக� எ�வா���,

�ைற��டாள��� இழ��� வழ��மா� அர� அ�ல� அர�



சா��த ��வன�கைள ேவ������ அ�கார� ;

2. இ�ச�ட���ப� வைகெச�ய�ப�ட த�டைனக�� எதைன��

����� அ�கார� ;

3. ��ண�ப��ைன ஏ�கேவா, ம��கேவா உ�டான அ�கார�,

இ�ச�ட���� 19 (அ�ப�, ஆைணய�,

ேம��ைற��டாள����, அர� ம��� அர� சா��த

அ�வலக�க����, தன� ��ைவ� ���த அ����ைன�

ெகா��த� ேவ���. அத�ட� ேம��ைற�� ெச�வத�கான

உ�ைம ப���� ெகா��த� ேவ���. ��� 19(10)-�ப�

வ���ைர�க�ப�ட நைட�ைற��ண�க, ஆைணய�

ேம��ைற���ைன ��� ெச�த� ேவ���.



14. ேம��ைற�� (��� (19)
�த� ேம��ைற�� :  

����ைர�க�ப�ட கால�����, ேகா��ைக�� �� ���

ெப��ராத அ�ல� ெபா� தகவ� அ�வல� ���� ��

அ���� அைட�த எவ��, அ�தைகய கால அள� ���

ெப�ற����ேதா அ�ல� அ�தைகய ���ைன

ெப�ற����ேதா, 30 நா�க���� ச�ம�த�ப�ட �ைற��,

�����ட ெபா�� தகவ� அ�வல��� ேம� ம�ட����ள ஒ�

���ைல அ�கா��ட� ேம� �ைற�� ெச�யேவ���.

எ��� த���க இயலாத காரண��னா� தாமதமாக �ைற��

ெச�தா�, �சாரைண அ�வல� அ�த �ைற��ைட �சாரைண��

ஏ�கலா�. இதைன �சாரைண அ�வல� ��� ெச�வா�.

இ�ச�ட��� ��� 11�ப�, ��றா� தர��ன� தகவைல

ெவ��ப���வத��, ெபா� தகவ� அ�வலரா�

�ற���க�ப�ட ஆைண�� எ�ராக ேம��ைற�� ெச���ட��,

ஆைண�� ேத������ 30 நா�க����, ச�ம�த�ப�ட

��றா� தர��ன� ேம��ைற�� ெச�� ெகாள� ேவ���.

இர�டா� ேம� �ைற�� :

�த� ேம� �ைற���� �� ��� எ��க�ப�ட

ேத�����ேதா அ�ல� அ�த ��� ெபற�ப�ட

ேத�����ேதா 90 நா�க���� அ�த ����� எ�ராக மா�ல

தகவ� ஆைணய��� இர�டா� ேம��ைற�� ெச�ய



உ�ைம���. ேம�� தாமத���� உ�ய காரண�

ெத���க�ப�டா�, 90 நா�க� க��த ��ன��

ேம��ைற��ைட ஏ���ெகா�ளலா�.

�த� ேம� �ைற���� ��றா� தர��ன�� தகவ� ெதாட�பாக

தா�க� ெச�ய�ப�ட ேம��ைற����� எ�ராக ெபா� தகவ�

அ�வல�� ��� இ���� ப�ச���, மா�ல தகவ� ஆைணய�

��றா� தர��ன��� ேக�க�ப�வத�� �யாயமான

வா��ப��த� ேவ���.

இ�ச�ட���� 19 உ���� (1) ம��� (2)� ப�யான

ேம��ைற�டான�, எ�� ப�� ெச�ய�படேவ��ய

காரண�க��காக, ேம��ைற�� ெபற�ப�ட����� 30

நா�க���� அ�ல� அ� தா�க� ெச�ய�ப�ட�����

ெமா�த� 45 நா�க��� ேம�படா�, ��� ெச�ய�ப�த�

ேவ���.

தகவ� ஆைணய��� ��� க���ப���வதாக இ����.

 15. ேம��ைற��� மா�� ��ண�ப ப�வ�

  

ெப�ந�

  

(த���ைடய அ�கா� ப�� ����ட�படேவ���)

  



 

1)  ��ண�பதார�� ���ெபய�  :  

 2) �கவ� :  

3) ேவ�ட�ப�� தகவ� �வர�க� :  

4) ேவ�ட�ப�� ���  :  

5) தகவ� ெதாட��ைடய �ைற அ�ல� அ�வல�� ெபய� :  

6) தகவ�� ெபா��ைம :  

7) தகவ� ெதாட��ைடய ப��/ஆ�� இட� :  

8) தகவ� ேவ�ட�ப�வ�� ேநா�க� :  

இட� :  

நா� :  

 ��ண�பதார�� ஒ�ப�

 



16. த�டைனக� (���-20)
மா�ல தகவ� ஆைணயமான�, �கா� அ�ல� ேம��ைற��

எதைன�� ��மா����ேபா�:

1. ெபா� தகவ� அ�வல� �யாயமான காரண� ஏ����

தகவ��கான ��ண�ப� ஒ��ைன ம����ட���;

2. ெபா� தகவ� அ�வல� கால�ெக����� தகவைல அ��க

ம����ட��� ;  

3. ெபா� தகவ� அ�வல� தகவ��கான ேகா��ைக�ைன

உ�ேநா�க��ட� ம����ட��� ;  

4. ேகா��ைக�� ெபா�ளாக இ��த தகவைல அ����ட��� ;  

5. ெபா� தகவ� அ�வல�, தகவைல அ��பைத எ�த �ைற���

த����ட��� ; அ�த ��ண�ப� ெபற�ப�� வைர அ�ல�

தகவ� அ��க�ப�� வைர ஒ�ெவா� நா���� �.250/-

த�டமாக, அ�த ெபா� தகவ� அ�வல� �� ���க�ப��.

 எ���, ெமா�த த�ட� ெதாைகயான�  �.25,000/-�� �காம�

இ��க ேவ���.

இ�����, த�ட� ���க�ப�வத�� ���, ச�ம�த�ப�ட

ெபா��தகவ� அ�வல��� ேபா�மான வா��ப��க�ப�த�

ேவ���.

ெபா��தகவ� அ�வல�, தா� �யாயமாக��, கவன��ட��,

ெசய�ப���ளைத ெம������ ெபா���, அவைரேய



சா��ததா��.

ேம�� ேம�க�ட ���ைலக��, ெபா��தகவ� அ�வல���

எ�ராக, அவ��� ெபா��த�த�க ப���க��ப�, ஒ���

நடவ��ைக எ��க ச�ம�த�ப�ட �ைற�� ஆைணய� ப���ைர

ெச���.



 

17.தகவ� ெப�வத�கான வைரபட
�ள�க�



இைண��க�
அ. த�� நா� தகவ� ஆைணய�

 

வ.

எ�

ெபய� ம��� பத� த�ேபாைதய அ�வலக

�கவ�

07.02.2007 �த�

பைழய �கவ�

1 ��. எ�.

இராம����ண�,

இ.ஆ.ப., (ஓ�� )

மா�ல தைலைம

தகவ� ஆைணய�

ெதாைலேப� எ�.

2435 7581

 

காமேத� ���ற�

ப�ெபா��

அ�கா� க�டட�, �த�

மா�, (வான�� அ���)

பைழய எ�.273,

��ய எ�.378, அ�ணா

சாைல, ேதனா�ேப�ைட,

ெச�ைன -600 018.

 
ெதாைலேப� எ�

24357580

 
(தபா� ெப�� எ�.6405,

ேதனா�ேப�ைட,

ெச�ைன -600 018.)

 

"���ண �லா�"

எ�.89, டா�ட�

அழக�பா

சாைல �ரைசவா�க�,

ெச�ைன -

600084.

 

2 ��. �.

இராம����ண�,

இ.ஆ.ப., (ஓ�� )

மா�ல தகவ�

ஆைணய�

ெதாைலேப� எ�.

2435 7582

 

3 ��. ஆ�.

இர��னசா�,

இ.ஆ.ப., (ஓ�� )

மா�ல தகவ�

ஆைணய�



ெதாைலேப� எ�.

2435 7583

 
 

4 ��. அேசா�ர�ச�

ெமாக��,

இ.ஆ.ப., ெசயலாள�

ெதாைலேப� எ�.

24358015

 

5 ��. சாலம�ரா�

�ைண ெசயலாள�

ெதாைலேப� எ�.

24357584

 

 

ஆெபா� தகவ� அ�வல� ம��� ேம� �ைற�� அ�வல� ப��ய�

(1) த��நா� தைலைம� ெசயலக�, ெச�ைன -600 009.

 

வ�ைச

எ�

 

அ�வலக���

ெபய� (தைலைம�

ெசயலக�

�ைறக�)

 

ெபா� தகவ�

அ�வல�

 

ேம� �ைற��

அ�வல�

 

1 ஆ� �ரா�ட�

ம���

பழ����ன� நல�

அர� சா���

ெசயலாள�

(அ�� )

அர� �ைண�

ெசயலாள� (ஆ�

�ரா�ட� நல�)



 ெதா .ேப: 044-

25665853

 

ெதா.ேப 044-

25670721

044-25665630

 

2 இைளஞ� நல�

ம��� �ைளயா��

ேம�பா�

 

��� அ�வல�

(அந�)

ெதா .ேப:

044-25665708

 

அர� சா���

ெசயலாள�

ெதா .ேப.-044-

25665136

3 உய� க��

 
அர� சா���

ெசயலாள� (�)

ெதா .ேப: 044-

25675560

 

அர� �ைண�

ெசயலாள�

(உய� க��)

ெதா.ேப.-044-

25678498

 

4 உ� �ைற

 
உ� �ைற

(��ம�ற�க�)

அர� இைண�

ெசயலாள�

 
உ� �ைற

(����ைம)

அர� இைண�

ெசயலாள�

 
உ� �ைற

(காவ�)

அர� �ைண�

ெசயலாள� ெதா

அர� �ற��

ெசயலாள�

உ��ைற ெச�ைன

600 009

ெதா. ேப. -044-

25679169

 



.ேப: 044-25670647

044-25665392

 
உ� �ைற (�ைற)

அர� �ைண�

ெசயலாள� ெதா

.ேப: 044-25665538

 
உ� �ைற

(ேபா.வ.)

அர� �ைண�

ெசயலாள�

 
 

5 ஊரக வள���

ம��� ப�சாய��

ரா�

 

அர� �ைண

ெசயலாள�

(ப�க�) ஊரக

வள���� (ம)

ப�சாய�� ரா�

ெதா . ேப: 044-

25678439

 

அர�

இைண�ெசயலாள�

(��ட�) ஊரக

வள��� (ம)

ப�சாய�� ரா�

ெதா .ேப.-044-2567

2783

 

6 எ� ச��

 
அர� சா���

ெசயலாள�

(த.நா.�.வா)

ெதா .ேப: 044-

25675440

 

அர� �ைண�

ெசயலாள� ெதா

.ேப.-044-25671919

044-25665462

 

7 கா�நைட அர� �ைண� அர� இைண�



பராம���,

பா�வள� ம���

�� வள�

ெசயலாள�

ெதா.ேப:

044-25673650

044-25665812

�க� 25677590

 
 

ெசயலாள�

ெதா .ேப.-044-

25674084

�க� 25677590

8 ���ற�, உண�

ம��� �க�ேவா�

பா�கா��

 

அர� �ைண�

ெசயலாள�

(உண� ெபா��

வழ�க�)

ெதா .ேப: 044-

25677614

 

அர� �ற���

ெசயலாள�

ெதா.ேப.-044-

25671157

044-25665651

9 ைக�த�, ைக��ற�,

���ா� ம���

கத�

 

அர� சா���

ெசயலாள� (கா�)

அர� இைண�

ெசயலாள�

ெதா .ேப.-044-

25670896

044-25665665

10 ச�ட � அர� �ைண�

ெசயலாள�

(ப�யாள�)

 

அர� ��த�

ெசயலாள�

ெதா.ேப.-044-

25679282

044-25665795

 

11 ச�க நல� ம���

ச��ண�

 

அர� �ைண�

ெசயலாள� ெதா

அர� �ற���

ெசயலாள� ெதா

.ேப.-044-25671041



.ேப: 044-25672633

044-25665431

 

044-25665343

12 �� ெதா��க� அர� சா���

ெசயலாள�

(�.ெதா ) ெதா .ேப.

044-25665527

 

அர� இைண�

ெசயலாள� ெதா

.ேப.-044-25675120

044-25665843

 

13 ���� �ழ� ம���

வன�

 

அர� சா���

ெசயலாள� ெதா

.ேப: 044-25665736

�க�-25670560

 

அர� ��த�

ெசயலாள� ெதா

.ேப.-044-25677906

044-25670560

 

14 ெச�� ம���

���லா

 

அர� �ைண�

ெசயலாள� ெதா

.ேப: 044-25672709

 

அர� ��த�

ெசயலாள� (���லா)

ெதா .ேப-044-

25677444

 

15 தகவ� ெதா��

��ப�ய�

அர� சா���

ெசயலாள�

 

அர� ெசயலாள�

ெதா.ேப.-044-

25670783

044-25665598

 

16 த�� வள���-

ப�பா�

ம��� அற�ைலய�

அர� �ைண�

ெசயலாள�

(அ.ந.�.) ெதா

.ேப: 044-25670969

1044-25665786

அர� இைண�

ெசயலாள�

(அற�ைலய�)

ெதா .ேப.-044-

25677484



044-25665489

 

17 ��ட�, வள���

ம��� �ற��

�ய��க�

 

அர� �ைண�

ெசயலாள�

(ெதா�) ெதா .ேப:

044-25676334 044-

25665842

 

அர� இைண�

ெசயலாள� ெதா

.ேப.-044-25678830

044-25665829

 

18 ெதா�� �ைற

 
அர� சா���

ெசயலாள� ெதா

.ேப: 044-25665311

 

அர� �ைண�

ெசயலாள� ெதா

.ேப.-044-25671773

 

19 ெதா�லாள� ம���

ேவைல வா���

 
 

அர� சா���

ெசயலாள�

(அ.ந.�) ெதா

.ேப: 044-25665436

 

அர� �ைண�

ெசயலாள� (அ.ந.�)

ெதா.ேப.-

044-25672502

044-25665259

20 நகரா�� ��வாக�

ம��� ����

வழ�க�

 

அர� �ைண�

ெசயலாள� (�)

ெதா .ேப:

044-25677548

044-25665249

அர� இைண�

ெசயலாள�

ெதா .ேப

044-25672168

044-25665778

21 ��� �ைற

 
வர�-ெசல�

அர� சா���

ெசயலாள�

(B.Coord)

 

அர� �ைண�

ெசயலாள� (வர�-

ெசல�)

ெதா.ேப -044-

25675475

044-25665967



அர� சா���

ெசயலாள�

(ஊ�ய� ��)

 
அர� சா���

ெசயலாள�

(ஓ���ய�)

 
�ைண இய��ந�

(ஆ�) (���.இ)

 

 
அர� �ைண�

ெசயலாள� (ஊ�ய�

��)

 
அர� �ைண�

ெசயலாள�

(ஓ���ய�)

 
இைண இய��ந�

(�) (�.��.இ.)

 
 

22 ெந��சாைல அர� சா���

ெசயலாள� (சா.4)

ெதா .ேப: 044-

25665441

 

அர� இைண�

ெசயலாள� ெதா

.ேப.-044-25678135

044-25665323

 

23 ப�யாள� ம���

��வாக�

�����த�

 

அர� �ைண�

ெசயலாள�

(ப�க�)

ெதா.ேப: 044-

25674887

 044-25665427

��ன� அ�ச�

pardsper@tn.gov.in

 

அர� இைண�

ெசயலாள�

(ப�யாள�)

ெதா .ேப.

044-25671449

044-25665481

��ன� அ�ச� -

pardsper@tn.gov.in

 

24 ப��� க��

 
அர� �ைண�

ெசயலாள� ெதா

அர� ��த�

ெசயலாள� ெதா



.ேப: 044-25671474

044-25665848

 

.ேப.-044-25671639

044-25665638

 

25 ��ப��த�ப�ேடா�,

�க�

��ப��த�ப�ேடா�

ம��� (ப�யாள�)

��பா�ைம�ன�

நல�

அர� இைண�

ெசயலாள�

ெதா .ேப:

044-25670028

044-25665328

 

அர� �ற���

ெசயலாள� ெதா

.ேப.-044-25677142

044-25665586

 

26 ெபா�� �ைற

 
 
 
 
ெபா� (ேத�த�)

�ைற

 

அர� �ைண�

ெசயலாள� (

ப�)

ெதா .ேப: 044-

25676051

 
இைண தைலைம�

ேத�த� அ�கா�

(ம) அர� இைண�

ெசயலாள� ெதா

.ேப: 044-25674185

044-25665688

 
 

அர� இைண�

ெசயலாள� (ெபா�)

ெதா .ேப.-044-

25670568

 
தைலைம� ேத�த�

அ�கா� ெதா

.ேப-044-25670390

044-25665624

 

27 ெபா�� ப�

 
அர� �ைண�

ெசயலாள� (க�ட

ட�)

ெதா .ேப: 1044-

25679476

104425665540

அர� �ற���

ெசயலாள� ெதா

.ேப.-044-25673863

044-25665542

 



28 ேபா��வர���

�ைற

 

அர� சா���

ெசயலாள�

(ெபா�)

ெதா .ேப: 044-

25665819

 

அர� �ைண�

ெசயலாள� (�)

ெதா.ேப -044-

25674283

044-25665584

29 ம�க� ந�வா��

ம���

���ப நல�

 

அர� �ைண�

ெசயலாள� ெதா

.ேப: 044-25676229

044-25665486

 

அர� ��த�

ெசயலாள�

 

30 ம��ல�� ம���

ஆய���ைவ

 

அர� சா���

ெசயலாள�

(வ.ெச)

ெதா.ேப.-044-

25665873

 

அர� �ைண�

ெசயலாள�

(Preventive Detention)

ெதா.ேப.-044-

25670349

31 வ�க வ� ம���

ப����ைற

 

அர� �ைண�

ெசயலாள�

(அ.ந.�) ெதா

.ேப: 044-25672967

044-25665762

 

அர� ��த�

ெசயலாள�

ெதா.ேப.-044-

25678701

044-25665764

��ன� அ�ச�

ctsec@tn.gov.in

 

32 வ�வா�

 
அர� சா���

ெசயலாள� (வ.�.)

அர� �ைண�

ெசயலாள� (வ.�.)



ெதா.ேப: 044-

25665148

 
அர� சா���

ெசயலாள�

(வ.ெச)

ெதா .ேப: 044-

25665282

அர� சா���

ெசயலாள� (�.�)

ெதா .ேப: 044-

25665282

 
அர� சா���

ெசயலாள�

(ெபா�)

ெதா .ேப: 044-

25665147

 
அர� சா���

ெசயலாள�

(ப�-1) ெதா .ேப:

044-25665861

அர� சா���

ெசயலாள�

(ப�-2) ெதா .ேப:

044-25665313

 

ெதா.ேப -044-

25670417

044-25665246

 
 
 
 
 
 
 
 
 
அர� �ைண�

ெசயலாள� (ப�)

ெதா .ேப.-044-

25676109

044-25665357

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



அர� சா���

ெசயலாள�

(வ.ெச.)

ெதா .ேப: 044-

25665282

அர� சா���

ெசயலாள� (�.�.)

ெதா .ேப: 044-

25665254

 
 
அர� சா���

ெசயலாள�

(அ.ந.�.) ெதா

.ேப: 044-25665354

 
அர� சா���

ெசயலாள� (�.அ )

ெதா .ேப: 044-

25665894

 
அர� சா���

ெசயலாள� (இ.

இட)

ெதா .ேப: 044-

25665894

 
 

அர� இைண�

ெசயலாள� (�.அ) |

ெதா .ேப.-044-

25671821

044-25665537

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
அர� �ைண�

ெசயலாள� (�.�.)

ெதா .ேப.-044-

25671452

044-25665319

 



அர� சா���

ெசயலாள� (வ.�.

/ �னா�)

ெதா .ேப: 044-

25665148

 
அர� சா���

ெசயலாள�

(�.எ�.�.) ெதா

.ேப: 044-25665894

 
அர� சா���

ெசயலாள� (�.�.)

 
அர� சா���

ெசயலாள�

(Alienation)

 
அர� சா���

ெசயலாள� (வ.�.)

ெதா .ேப:

1044-25665148

33 ���வச� ம���

நக���ற

வள���

 

அர� �ைண�

ெசயலாள� (நஊ )

ெதா .ேப: 044-

25671352

044-25665817

அர� �ைண�

ெசயலாள� (�.வ.)

ெதா .ேப.-044-

25671576

044-25665283

 

34 ேவளா�ைம� �ைற அர� சா��� அர� ��த� /



ெசயலாள�

(ப�க�. 1)

 

இைண� ெசயலாள�

ெதா.ேப.-044-

25673305

044-25672746

35 ச�டம�ற�

ேபரைவ�

ெசயலக�

அர� �ைண�

ெசயலாள� (ம)

ெதா .ேப: 044-

25673637

அர� இைண�

ெசயலாள�

ெதா.ேப.-044-

25670069

 

 

 

2) மாவ�ட ஆ��ய� அ�வலக�க�.

வ�ைச

எ�

 

மாவ�ட���

ெபய�

 

ெபா� தகவ�

அ�வல�

 

ேம� �ைற��

அ�வல�

 

1 இராமநாத�ர�

 
ேந��க உத�யாள�

(ெபா�) மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�,

இராமநாத�ர�. ெதா

.ேப.-04567-230558

 

மாவ�ட வ�வா�

அ�வல�, மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�

இராமநாத�ர�. ெதா

.ேப-04567-230610

 

2 ஈேரா� ேந��க உத�யாள�

(ெபா�) மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�, ஈேரா�

மாவ�ட வ�வா�

அ�வல�, மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக� ஈேரா�.



ெதா .ேப.-0424-

2260999

 

ெதா .ேப-0424-

2266333

 

3 கட��

 
ேந��க உத�யாள�

(ெபா�) மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�, கட��.

ெதா .ேப.-04142-

220956

 

மாவ�ட வ�வா�

அ�வல�, மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக� கட�ா�.

ெதா .ேப-04142-

230185

 

4 க�� ேந��க உத�யாள�

(ெபா�) மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�, க��.

ெதா .ேப.-04324-

257800

 

மாவ�ட வ�வா�

அ�வல�, மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக� க��.

ெதா .ேப.-04324-

256501

 

5 க��யா�ம�

 
ேந��க உத�யாள�

(ெபா�) மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�,

க��யா�ம�

ெதா.ேப.-04652-

278019

 

மாவ�ட வ�வா�

அ�வல�, மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�

க��யா�ம�

ெதா.ேப-04652-

278725

 

6 கா���ர�

 
ேந��க உத�யாள�

(ெபா�) மாவ�ட

ஆ��ய�

மாவ�ட வ�வா�

அ�வல�, மாவ�ட

ஆ��ய�



அ�வலக�,

கா���ர�.

ெதா .ேப.-044-

27237789

 

அ�வலக�

கா���ர�.

ெதா .ேப.-044-

27237945

 

7 ���ண��

 
ேந��க உத�யாள�

(ெபா�) மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�,

���ண��

ெதா .ேப.-04343-

239400

மாவ�ட வ�வா�

அ�வல�,

மாவ�ட ஆ��ய�

அ�வலக�

���ண��.

ெதா.ேப.-04343-

231300.

8 ேகாய����� ேந��க உத�யாள�

(ெபா�) மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�,

ேகாய�����. ெதா

.ேப.-0422-2301523

 

மாவ�ட வ�வா�

அ�வல�, மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�

ேகாய�����. ெதா

.ேப.-0422-2300035

 

9 �வக�ைக

 
ேந��க உத�யாள�

(ெபா�) மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�,

�வக�ைக .

ெதா .ேப.-04575-

241525

 

மாவ�ட வ�வா�

அ�வல�, மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�

�வக�ைக .

ெதா .ேப.-04575-

241293

 

10 ெச�ைன ேந��க உத�யாள� மாவ�ட வ�வா�



(ெபா�) மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�,

ெச�ைன.

ெதா.ேப.-044-

25268323

 

அ�வல�,

மாவ�ட ஆ��ய�

அ�வலக�

ெச�ைன . ெதா

.ேப.-044-25229454

 

11 ேசல�

 
ேந��க உத�யாள�

(ெபா�) மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�, ேசல�.

ெதா .ேப.-0427-

2452960

 

மாவ�ட வ�வா�

அ�வல�, மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக� ேசல�.

ெதா.ேப-0427-

2452661

 

12 த�கா�� ேந��க உத�யாள�

(ெபா�) மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�,

த�கா��.

ெதா .ேப.-04362-

230206

 

மாவ�ட வ�வா�

அ�வல�, மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�

த�கா��.

ெதா .ேப.-04362-

230206

 

13 த�ம�� ேந��க உத�யாள�

(ெபா�) மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�,

த�ம�� ெதா

.ேப.-04342-230886

 

மாவ�ட வ�வா�

அ�வல�, மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக� த�ம��

ெதா .ேப-04342-

230896

 



14 ����க� ேந��க உத�யாள�

(ெபா�) மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�,

����க�.

ெதா .ேப.-0451-

2460087

மாவ�ட வ�வா�

அ�வல�, மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�

����க� -

ெதா .ேப.-0451-

2460300

15 ���� ேந��க உத�யாள�

(ெபா�) மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�, ����

ெதா .ேப.-0431-

2461178

 

மாவ�ட வ�வா�

அ�வல�,

மாவ�ட ஆ��ய�

அ�வலக� ����.

ெதா .ேப-0431-

2460016

 

16 ��ெந�ேவ�

 
ேந��க உத�யாள�

(ெபா�) மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�,

��ெந�ேவ�.

ெதா.ேப.-0462-

2500224

மாவ�ட வ�வா�

அ�வல�, மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�

��ெந�ேவ�.

ெதா.ேப.-0462-

2500466

17 ��வ��� ேந��க உத�யாள�

(ெபா�) மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�,

��வ���.

ெதா .ேப.-044-

27661200

மாவ�ட வ�வா�

அ�வல�, மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�

��வ���.

ெதா .ேப-044-

27662222



 

18 ��வ�ணாமைல

 
ேந��க உத�யாள�

(ெபா�) மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�,

��வ�ணாமைல.

ெதா .ேப.-04175-

233026

மாவ�ட வ�வா�

அ�வல�, மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�

��வ�ணாமைல.

ெதா .ேப.-04175-

233006

19 ��வா�� ேந��க உத�யாள�

(ெபா�) மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�,

��வா��.

ெதா .ேப.-04366-

220889

மாவ�ட வ�வா�

அ�வல�, மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�

��வா��.

ெதா.ேப-04366-

220483

 

20 ேத� ேந��க உத�யாள�

(ெபா�) மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�, ேத�.

ெதா .ேப.-04546-

254956

 

மாவ�ட வ�வா�

அ�வல�, மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக� ேத�.

ெதா.ேப.-04546-

254946

21 �ா����� ேந��க உத�யாள�

(ெபா�) மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�,

மாவ�ட வ�வா�

அ�வல�, மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�



�ா����� ெதா

.ேப.-0461-2340606

 

������. ெதா

.ேப.-0461-2340400

 

22 நாக�ப��ன� ேந��க உத�யாள�

(ெபா�) மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�,

நாக�ப��ன�.

ெதா .ேப.--4365-

253048

மாவ�ட வ�வா�

அ�வல�, மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�

நாக�ப��ன�.

ெதா .ேப.-04365-

253050

23 நாம�க�

 
ேந��க உத�யாள�

(ெபா�) மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�,

நாம�க�. ெதா

.ேப.-04286-281106

 

மாவ�ட வ�வா�

அ�வல�, மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�

நாம�க�.

ெதா .ேப-04286-

281103

 

24 �ல�� ேந��க உத�யாள�

(ெபா�) மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�, �ல��

ெதா .ேப.-0423-

2443971

 

மாவ�ட வ�வா�

அ�வல�, மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக� �ல��

ெதா .ேப.-0423-

2441233

 

25 ���ேகா�ைட ேந��க உத�யாள�

(ெபா�) மாவ�ட

ஆ��ய�

மாவ�ட வ�வா�

அ�வல�,



அ�வலக�,

���ேகா�ைட

ெதா .ேப.-0422-

221658

 

மாவ�ட ஆ��ய�

அ�வலக�

���ேகா�ைட...

ெதா .ேப-04322-

220946

26 ெபர�ப��

 
ேந��க உத�யாள�

(ெபா�) மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�,

ெபர�ப��. ெதா

.ேப.-04328-277875

மாவ�ட வ�வா�

அ�வல�, மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�

ெபர�ப��. ெதா

.ேப.-04328-277924

27 ம�ைர ேந��க உத�யாள�

(ெபா�) மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�, ம�ைர.

ெதா.ேப.-0452-

2533272

 

மாவ�ட வ�வா�

அ�வல�, மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக� ம�ைர.

ெதா .ேப.-0452-

2522108

 

28 ���நக� ேந��க உத�யாள�

(ெபா�) மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�,

���நக�.

ெதா .ேப.-04562-

252671

மாவ�ட வ�வா�

அ�வல�, மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�

���நக�. ெதா

.ேப-04562-252348

 

29 ����ர� ேந��க உத�யாள�

(ெபா�) மாவ�ட

ஆ��ய�

மாவ�ட வ�வா�

அ�வல�, மாவ�ட

ஆ��ய�



அ�வலக�,

����ர�. ெதா

.ேப.-04146-222656

 

அ�வலக�

����ர�. ெதா

.ேப-04146-222128

 

30 ேவ�� ேந��க உத�யாள�

(ெபா�) மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக�,

ேவ��.

ெதா .ேப.-0416-

2253034

 

மாவ�ட வ�வா�

அ�வல�, மாவ�ட

ஆ��ய�

அ�வலக� ேவ��.

ெதா.ேப-2253502

 

 

3) �ைற� தைலைம அ�வலக�க�.

வ�ைச

எ�

�ைற� தைலைம

அ�வலக���

ெபய�

 

ெபா� தகவ� அ�வல�

 
ேம� �ைற��

அ�வல�

 

1 ஆ� �ரா�ட� நல

இய�கக�,

ேச�பா�க�,

ெச�ைன -5.

 

ஆ� �ரா�ட� நல

ஆைணய�� ேந��க

உத�யாள�,

ஆ� �ரா�ட� நல

இய�கக�, ேச�பா�க�,

ெச�ைன -5.

 

இைண இய��ந�

(ெபா�),

ஆ� �ரா�ட� நல�,

ேச�பா�க�,

ெச�ைன -5.

 

2 பழ����ன� நல

இய�கக�,

இைண

இய��ந�(பழ����ன�),

பழ����ன� நல

இய��ந�,

பழ����ன� நல

இய�கக�,



ேச�பா�க�,

ெச�ைன -5.

 

இய�கக�, ேச�பா�க�,

ெச�ைன -5. ெதா

.ேப.-044-28412213.

 

ேச�பா�க�,

ெச�ைன -5. ெதா

.ேப.-044-28516689.

 

3 �� �ைற இய��ந�

அ�வலக�,

ேதனா�ேப�ைட,

ெச�ைன-6.

 

இைண இய��ந�

(ஆ��), �� �ைற

இய��ந� அ�வலக�,

ேதனா�ேப�ைட,

ெச�ைன-6. �க� -

24335585.

இய��ந�,  ��

�ைற  இய��ந�

அ�வலக�,

ேதனா�ேப�ைட,

ெச�ைன-6. ெதா

.ேப.-044-24320791

4 ���ற�� �ைற,

எ�.�.நடராச�

மா�ைக,

ஈ.ெவ.ரா.ெப�யா�

ெந��சாைல

��பா�க�, ெச�ைன

-10.

 

இைண� ப�வாள�

(ச�ட� (ம���) ப���),

���ற�� �ைற,

எ�.�.நடராச� மா�ைக,

ஈ.ெவரா.ெப�யா�

ெந��சாைல ��பா�க�,

ெச�ைன -10. ெதா

.ேப.-044-28236844. �க� -

282230408.

��த� ப�வாள�,

���ற�� �ைற,

எ�.�.நடராச�

மா�ைக,

ஈ.ெவ.ரா.ெப�யா�

ெந��சாைல

��பா�க�, ெச�ைன

-10.

ெதா .ேப.-044-

28255567

 

5 உண� ெபா��

வழ�க�

ம��� �க�ேவா�

பா�கா��� �ைற,

ேச�பா�க�,

ெச�ைன -5.

 

�ைண ஆைணய�-1

உண� ெபா�� வழ�க�

ம���

�க�ேவா� பா�கா���

�ைற, ேச�பா�க�,

ெச�ைன -5. ெதா

.ேப.-044-28510760. �க� -

28510731

��த� ஆைணய�,

உண� ெபா��

வழ�க� ம���

�க�ேவா�

பா�கா��� �ைற,

ேச�பா�க�,

ெச�ைன -5. ெதா

.ேப.-044-28583139.



 

6 வன� �ைற,

த��நா� வன�

பா�காவல� எ�.1,

��� சாைல,

பனக� மா�ைக,

ைசதா�ேப�ைட,

ெச�ைன-15.

த��நா� வன�

பா�காவல�

(�ள�பர�),

வன� �ைற, எ�.1,

��� சாைல,

பனக� மா�ைக,

ைசதா�ேப�ைட,

ெச�ைன-15. ெதா

.ேப.-044-24364955.

��த� �த�ைம

தைலைம வன�

பா�காவல�(வன

��வாக�) வன�

�ைற, எ�.1, ���

சாைல, பனக�

மா�ைக,

ைசதா�ேப�ைட,

ெச�ைன-15.

ெதா.ேப.-044-

24320994

 

7 ���� �ழ�

இய��நரக�, எ�.1,

��� சாைல,

பனக� மா�ைக,

ைசதா�ேப�ைட,

ெச�ைன -15.

�ைண இய��ந�, எ�.1,

��� சாைல, பனக�

மா�ைக,

ைசதா�ேப�ைட,

ெச�ைன-15.

��த� இய��ந�,

எ�.1, ���

சாைல, பனக�

மா�ைக,

ைசதா�ேப�ைட,

ெச�ைன -15. �க� -

2483336594.

8 ம���வ� ம���

ஊரக நல� ப�க�

�ைற,

எ�.354, அ�ணா

சாைல, ெச�ைன -6.

 

இைண இய��ந�

(��வாக�), ம���வ�

ம��� ஊரக நல�

ப�க� �ைற, எ�.354,

அ�ணா சாைல, ெச�ைன

-6. �க� - 24334277.

 

��த� இய��ந�

(ம), ம���வ�

ம��� ஊரக நல�

ப�க� �ைற,

எ�.354, அ�ணா

சாைல, ெச�ைன -6.

ெதா .ேப.-044-

24321487.



9 ெதா�� ��ப�

க�� இய�கக�,

���, ெச�ைன -25.

 

உத� இய��ந�

(��வாக�)

ெதா�� ��ப� க��

இய�கக�, ���,

ெச�ைன -25.

ெதா .ேப.-044-22351456.

 

��த� இய��ந�

(ேத��க�), ெதா��

��ப� க��

இய�கக�, ���,

ெச�ைன -25.

ெதா .ேப.-044-

22351840

044-22352008.

10 ஆவண� கா�பக�

ம��� வரலா��

ஆரா���� �ைற,

50-51 கா�� இ���

சாைல, எ����,

ெச�ைன -8.

 

உத� ஆைணய�,

ஆவண� கா�பக� ம���

வரலா�� ஆரா����

�ைற, 50-51, கா��

இ��� சாைல, எ����,

ெச�ைன -8.

�ைண ஆைணய�,

ஆவண� கா�பக�

ம��� வரலா��

ஆரா���� �ைற,

50-51, கா�� இ���

சாைல, எ����,

ெச�ைன -8.

11 �யைண�� ம���

���� ப�� �ைற,

எ�.12,

��ம� ல��ப�

காைல, எ����,

ெச�ைன -8.

 

��வாக ேந��க அ�வல�

(ப�டகசாைல),

�யைண�� ம��� ����

ப�� �ைற, எ�.12

��ம� ல��ப� காைல,

எ����, ெச�ைன -8.

 

��வாக ேந��க

அ�வல� ம���

�ைண இய��ந�

(�� ��த�

ெபா���),

�யைண�� ம���

���� ப�� �ைற,

எ�.12, ��ம�

ல��ப� காைல,

எ����, ெச�ைன

-8.

ெதா .ேப.-044-

28550931

 



12 தடய அ��ய�

�ைற, எ�.303,

காமராச� சாைல,

ைமலா���,

ெச�ைன -4.

 

உத� இய��ந�, தடய

அ��ய� �ைற,

எ�.303, காமராச� சாைல,

ைமலா���, ெச�ைன -4.

�க� - 28247767.

 

இய��ந�, தடய

அ��ய� �ைற,

எ�.303, காமராச�

சாைல, ைமலா���,

ெச�ைன -4.

ெதா.ேப.-044-

28447767.

 

13 காவ� �ைற

இய��ந�(ப���),

காவல� ப����

க���, அேசா�

நக�, ெச�ைன -83.

 

காவ� �ைற தைலவ�

(ப���), காவல� ப����

க���,

அேசா� நக�, ெச�ைன

-83. ெதா .ேப.-044-

24892175. �க� - 24853434.

 

��த� இய��ந�

(ப���), காவல�

ப���� க��ா�,

அேசா� நக�,

ெச�ைன -83.

ெதா .ேப.-044-

24892456.

 

14 ச��கைர� �ைற,

எ�.690, அ�ணா

சாைல, ெச�ைன -15.

 

உத� இய��ந� (��ட�),

ச��கைர� �ைற, எ�.690,

அ�ணா சாைல, ெச�ைன

-15.

ெதா .ேப.-044-24830011.

�க� - 24312073.

 

��த� இய��ந�,

ச��கைர� �ைற,

எ�.690, அ�ணா

சாைல, ெச�ைன -15.

ெதா .ேப.-044-

24311960.

 

15 அர� எ��ெபா��

ம��� அ��� �ைற,

எ�.110, அ�ணா

சாைல, ெச�ைன -2.

 

உத� இய��ந�

(ெவ���), அர�

எ��ெபா�� ம���

அ��� �ைற, எ�.110,

அ�ணா சாைல, ெச�ைன

-2. �க� - 28521318.

இைண இய��ந�,

அர� எ��ெபா��

ம��� அ��� �ைற,

எ�.110, அ�ணா

சாைல, ெச�ைன -2.



 ெதா .ேப.-044-

28521365.

 

16 ���லா� �ைற,

���லா வளாக�,

வாலாஜா சாைல,

ெச�ைன-2.

 

இைண இய��ந�,

���லா� �ைற, ���லா

வளாக�, வாலாஜா சாைல,

ெச�ைன -2. ெதா

.ேப.-044-25366633.

 

ஆைணய�, ���லா�

�ைற, ���லா

வளாக�, வாலாஜா

சாைல, ெச�ைன-2

ெதா.ேப.-044-

25382772.

 

17 ெதா�லாள� �ைற,

�.எ�.எ�. வளாக�,

ேதனா�ேப�ைட,

ெச�ைன-6.

 

இைண ஆைணய� (ச),

ெதா�லாள� �ைற,

�.எ�.எ�. வளாக�,

ேதனா�ேப�ைட,

ெச�ைன-6. �க� -

24341966.

 

��த� ஆைணய�,

ெதா�லாள� �ைற,

�.எ�.எ�. வளாக�,

ேதனா�ேப�ைட,

ெச�ைன-6. ெதா

.ேப.-044-24349442.

 

18 ேவைல வா���

ம��� ப����

�ைற, ேவைல

வா���� ���,

ஆைணயரக�,

���, ெச�ைன -32

 

இைண இய��ந�, ேவைல

வா��� ம��� ப����

�ைற, ேவைல வா����

��� ஆைணயரக�,

���, ெச�ைன -32. �க�

- 22324595.

 

ஆைணய�, ேவைல

வா��� ம���

ப���� �ைற,

ேவைல வா����

���

ஆைணயரக�,

���, ெச�ைன -32

ெதா .ேப.-044-

22324525.

 

19 ேவைல வா��� இைண இய��ந�, ேவைலஆைணய�, ேவைல



ம��� ப����

�ைற, ப����

���

ஆைணயரக�,

���, ெச�ைன -32

 

வா��� ம��� ப����

�ைற, ப���� ���

ஆைணயரக�, ���,

ெச�ைன -32. �க� -

22324595.

 

வா��� ம���

ப���� �ைற,

ப���� ���

ஆைணயரக�,

���, ெச�ைன -32

ெதா .ேப.-044-

22324525.

 

20 ெதா��சாைலக�,

ஆ�வக��ைற,

எ�லக�, ெச�ைன

-5.

 

ெதா��சாைலக�

�த�ைம �ைண

ஆ�வாள�

ேச�பா�க�, ெச�ைன -5

 

ெதா��சாைலக�

�த�ைம �ைண

ஆ�வாள�

ேச�பா�க�,

ெச�ைன -5

 

21 ச�ட� க��

இய�கக�,

 த��நா� ���

வச� வா�ய�,

ந�தன�, ெச�ைன

-18.

 

இய��ந�, ச�ட� க��

இய�கக�, த��நா�

��� வச� வா�ய�,

ந�தன�,  ெச�ைன -18.

 
 

அர� ெசயலாள�,

ச�ட� �ைற,

தைலைம�

ெசயலக�, ெச�ைன

-9.

 

22 நகரா�� ��வாக

ஆைணயரக�,

எ�லக� இைண��

க��ட� 6வ� மா�,

ேச�பா�க�,

ெச�ைன -5.

இைண இய��ந�

(��வாக�), நகரா��

��வாக ஆைணயரக�,

எ�லக� இைண��

க��ட� 6வ� மா�,

ேச�பா�க�, ெச�ைன -5.

ெதா .ேப.-044-28518079.

 

��த� இய��ந�,

நகரா�� ��வாக

ஆைணயரக�,

எ�லக� இைண��

க��ட� 6வ� மா�,

ேச�பா�க�,

ெச�ைன -5. ெதா

.ேப.-044-28594765.



 

23 ெபா��ய� ம���

����ய� �ைற,

�.எ�.எ�. வளாக�,

எ�.359, அ�ணா

சாைல, ெச�ைன -6.

 

��த� இய��ந�,

ெபா��ய� ம���

����ய� �ைற,

�.எ�.எ�. வளாக�,

எ�.359, அ�ணா சாைல,

ெச�ைன -6.

ெதா.ேப.-044-24341929.

�க� - 24322871.

 

�ற�� ஆைணய�

(ம) இய��ந�,

ெபா��ய� ம���

����ய� �ைற,

�.எ�.எ�. வளாக�,

எ�.359,

அ�ணா சாைல,

ெச�ைன -6. ெதா

.ேப.-044-24321052.

 

24 ம��ல�� ம���

ஆய� ��ைவ�

�ைற, ேச�பா�க�,

ெச�ைன -5.

 

உத� ஆைணய�

 (ம(ம)ஆ.-1), ம��ல��

ம��� ஆய� ��ைவ�

�ைற, ேச�பா�க�,

ெச�ைன -5. �க� -

28514571

 

இைண ஆைணய�-1,

| ம��ல�� ம���

ஆய� ��ைவ�

�ைற, ேச�பா�க�,

ெச�ைன -5. ெதா

.ேப.-044-28525007.

25 வ�வா� ��வாக�

(ம���) ேப�ட�

ேமலா�ைம

த���� �ைற,

எ�லக�,

ேச�பா�க�,

ெச�ைன -5.

 

உத� ஆைணய� (RR),

வ�வா� ��வாக�

ம��� ேப�ட�

ேமலா�ைம த����

�ைற, எ�லக�,

ேச�பா�க�, ெச�ைன -5.

ெதா .ேப.-044-28411552.

�க� - 28415551.

 

��த� ஆைணய�

(RR), வ�வா�

��வாக� ம���)

ேப�ட� ேமலா�ைம

த���� �ைற,

எ�லக�,

ேச�பா�க�,

ெச�ைன -5. ெதா

.ேப.-044-28544249.

 



26 �ல ��வாக� �ைற,

ேச�பா�க�,

ெச�ைன -5.

 

உத� ஆைணய�

(ஒ�பைட��), �ல

��வாக� �ைற,

ேச�பா�க�, ெச�ைன -5.

�க� - 28550505.

 

��த� ஆைணய�

(�ல�), �ல

��வாக� �ைற,

ேச�பா�க�,

ெச�ைன -5.

ெதா.ேப.-044-

28525675.

 

27 ஊரக வள���

இய�கக�,

பனக� க��ட�,

ைசதா�ேப�ைட,

ெச�ைன-15.

 

உத� இய��ந�

(��வாக�),

ஊரக வள��� இய�கக�,

பனக� க��ட�,

ைசதா�ேப�ைட,

ெச�ைன-15.

ெதா.ேப.-044-24343205.

 

��த� இய��ந�

(ெபா�), ஊரக

வள��� இய�கக�,

பனக� க��ட�,

ைசதா�ேப�ைட,

ெச�ைன-15.

ெதா.ேப.-044-

24321673.

 

28 ச�க நல

இய��நரக�,

ேச�பா�க�,

ெச�ைன -5.

 

�ைண இய��ந�

(��வாக�) ச�க நல

ஆைணயரக� ெச�ைன

600005. ெதா . ேப.- 044-

28524499

 

ஆைணய�, ச�க நல

இய��நரக�,

ேச�பா�க�,

ெச�ைன -5. ெதா

.ேப.-044-28524499.

 

29 உ�ளா�� ���

த��ைக�  �ைற,

4வ� தள�, �றளக�,

ெச�ைன -108.

 
 

�ைண இய��ந�,

உ�ளா�� ���

த��ைக� 4வ� தள�,

�றளக�,

�ைற, ெச�ைன -108.

ெதா .ேப.-044-25341196.

இைண இய��ந� ,

உ�ளா�� ���

த��ைக� �ைற,

4வ� தள�, �றளக�,

ெச�ைன -108. ெதா

.ேப.-044-25342576.



�க� - 25342276.

 
 

30 ���ற� த��ைக�

�ைற, 5, காமராச�

சாைல, எ�லக�,

ெச�ைன -5.

 

இய��ந�� ேந��க

உத�யாள� ���ற�

த��ைக� �ைற, 5,

காமராச� சாைல,

எ�லக�, ெச�ைன -5.

ெதா.ேப-044-28440193.

�க� - 28446734.

 

இைண இய��ந�

(த��ைக),

���ற� த��ைக�

�ைற, 5, காமராச�

சாைல, எ�லக�,

ெச�ைன -5.

ெதா.ேப.-044-

28447309.

 

31 �� ேச���

இய�கக�,

எ�.775, அ�ணா

சாைல, ெச�ைன -2.

 

உத� இய��ந�

(��வாக�) �� ேச���

இய�கக�,

எ�.775, அ�ணா சாைல,

ெச�ைன -2. �க� -

28627093.

இைண இய��ந�

�� ேச���

இய�கக�,

எ�.775, அ�ணா

சாைல, ெச�ைன -2.

ெதா .ேப.-044-

28527093.

 

32 க��ல� ம���

கண��� �ைற,

பனக� க��ட�,

எ�.1 ��� சாைல,

ைசதா�ேப�ைட,

ெச�ைன-15.

ெதா .ேப: 044-

24321065.

ெதா .ேப.: 044-

24342436

கண�� அ�வல�,

க��ல� ம��� கண���

�ைற, பனக� க��ட�,

எ�.1 ��� சாைல,

ைசதா�ேப�ைட,

ெச�ைன-15.

ெதா .ேப.-044-24321761

��� - 27.

�க� - 24364988.

 

இைண இய��ந�

(�� கா����

��ட�) க��ல�

ம��� கண���

�ைற, பனக�

க��ட�, எ�.1

��� சாைல,

ைசதா�ேப�ைட,

ெச�ைன -15.



  
 

ெதா.ேப.-044-

24321761

��� - 24

 

33 ஓ���ய

இய��நரக�,

�.எ�.எ�.வளாக�,

எ�.359, அ�ணா

சாைல,

ேதனா�ேப�ைட,

ெச�ைன-18.

ெதா.ேப: 044-

24331918.

 

இைண இய��ந�,

ஓ���ய இய��நரக�,

�..எ�.எ�.வளாக�,

எ�.359, அ�ணா சாைல,

ேதனா�ேப�ைட,

ெச�ைன-18.

ெதா .ேப.-044-24345165.

 
 

இய��ந�, ஓ���ய

இய��நரக�,

�.எ�.எ�.வளாக�,

எ�.359, அ�ணா

சாைல,

ேதனா�ேப�ைட,

ெச�ைன-18.

ெதா .ேப.-044-

24323736.

 

34 ேபா��வர���

�ைற, ேச�பா�க�,

ெச�ைன -5. ெதா.ேப

044-28520682.

 

உத�� ெசயலாள� | - 303

உத�� ெசயலாள� || - 300

உத�� ெசயலாள� || - 311

ேபா��வர��� �ைற,

ேச�பா�க�, ெச�ைன -5.

ெதா .ேப.-044-28414550.

�க� - 28412244

 

இைண ஆைணய�

(ஊ��க�)

ேபா��வர���

�ைற, ேச�பா�க�,

ெச�ைன -5.

ெதா .ேப.-044-

28583497.

 

35 நக� ஊரைம���

�ைற, எ�.807,

அ�ணா சாைல,

ெச�ைன -2.

ெதா.ேப 044-

28521895.

 

�ைண இய��ந�

(��வாக�), நக�

ஊரைம��� �ைற,

எ�.807, அ�ணா சாைல,

ெச�ைன -2.

ெதா .ேப.-044-28521115.

�க� - 28520582.

இய��ந�, நக�

ஊரைம��� �ைற,

எ�.807, அ�ணா

சாைல, ெச�ைன -2.

ெதா .ேப.-044-

28521495.

 



 
 

36 ���ற�

ச�க�க��

ப�வாள� (���

வச�), எ�.22, 4வ�

�ரதான சாைல,

கா�� நக�,

அைடயா�,

ெச�ைன -20.

 

ப�வாள�� ேந��க

உத�யாள� ம���

���ற� ச�க�க��

�ைண� ப�வாள�,

���ற� ச�க�க��

ப�வாள� (��� வச�),

எ�.22, 4வ� �ரதான

சாைல, கா�� நக�,

அைடயா�, ெச�ைன -20.

�க� - 24410890.

ப�வாள�,

���ற�

ச�க�க��

ப�வாள� (���

வச�),

எ�.22, 4வ�

�ரதான சாைல,

கா�� நக�,

அைடயா�,

ெச�ைன -20. ெதா

.ேப.-044-24410890.

 

37 �ற��

���ரா��க�

இய�கக�, 4வ�

தள�, �றளக�,

ெச�ைன -108.

 

உத� இய��ந�, �ற��

���ரா��க� இய�கக�,

4வ� தள�, �றளக�,

ெச�ைன -108.

ெதா .ேப.-044-24852460.

�க� - 25358742.

 

இைண இய��ந�,

�ற��

���ரா��க�

இய�கக�, 4வ�

தள�, �றளக�,

ெச�ைன -108. ெதா

.ேப.-044-25358744.

��� - 23.

 

38 ஊன��ேறா��கான

மா�ல ஆைணய�

அ�வலக�,

45/1, மாட� ப���

ெத�,

இைண இய��ந�,

ஊன��ேறா��கான

மா�ல ஆைணய�

அ�வலக�,

45/1, மாட� ப��� ெத�,

�ற�� ஆைணய�,

ஊன��ேறா��கான

மா�ல

ஆைணய�

அ�வலக�, 45/1,

மாட� ப��� ெத�,



ஆ�ர� �ள��,

ெச�ைன -6.

 

ஆ�ர� �ள��,

ெச�ைன -6.

ெதா .ேப-044-28290392.

��� - 302.

 �க� - 28290365.

 

ஆ�ர� �ள��,

ெச�ைன -6.

ெதா.ேப.-044-

28290740.

 

39 ச�க நல

இய��நரக�,

ேச�பா�க�,

ெச�ைன -5.

 

�ைண இய��ந�

(��வாக�) ச�க நல

இய��நரக�,

ேச�பா�க�, ெச�ைன -5.

ெதா .ேப.-044-28524499.

�க� - 28547020.

 

இய��ந�, ச�க நல

இய��நரக�,

ேச�பா�க�,

ெச�ைன -5.

ெதா .ேப 044-

28524499.

 

40 ச�க பா�கா���

�ைற, 300,

�ரைசவா�க�

ெந��சாைல,

ெச�ைன -10.

ெதா.ேப 044-

26426421.

ெதா.ேப 044-

26425082.

 

ஆைணய�� ேந��க

உத�யாள�, ச�க

பா�கா��� �ைற,

300, �ரைசவா�க�

ெந��சாைல, ெச�ைன

-10.

ெதா .ேப.-044-26426421.

�க� - 26612989.

 

ஆைணய�, ச�க

பா�கா��� �ைற,

300, �ரைசவா�க�

ெந��சாைல,

ெச�ைன -10.

ெதா.ேப.-044-

26425082.

 

41 அைனவ����

க�� இய�கக�,

ெச�ைன -6.

ெதா.ேம 044-

28278068.

 

�ைண இய��ந�,

அைனவ���� க��

இய�கக�, ெச�ைன -6.

ெதா .ேப.-044-28253709.

 

இைண இய��ந� (1)

அைனவ����

க�� இய�கக�,

ெச�ைன -6.

ெதா .ேப.-044-

28311716.



 

42 ஆ��ய� ேத��

வா�ய�, 4வ� தள�,

ஈ.ெவ.�.ச�ப�

மா�ைக, க���

சாைல, ெச�ைன -6.

 

��த� உ���ன�,

ஆ��ய� ேத�� வா�ய�,

4வ� தள�, ஈ.ெவ�.ச�ப�

மா�ைக, ெச�ைன -6.

ெதா .ேப.-044-28272455.

 

உ���ன� ெசயல�,

ஆ��ய� ேத��

வா�ய�,

க��� சாைல,

மா�ைக, க��ா�

சாைல, ெச�ைன -6.

ெதா .ேப.-044-

28229688.

 
 

43 இ�� சமய

அற�ைலய ஆ���

�ைற, எ�.119,

��க�பா�க�

ெந��சாைல,

ெச�ைன -34.

ெதா.ேப 044-

28334815.

 
 

இைண இய��ந�, இ��

சமய அற�ைலய ஆ���

�ைற, எ�.119,

��க�பா�க�

ெந��சாைல, ெச�ைன

-34.

ெதா .ேப.-044-28374817.

�க� - 28374816.

 

ஆைணய�, இ��

சமய அற�ைலய

ஆ��� �ைற,

எ�.119,

��க�பா�க�

ெந��சாைல,

ெச�ைன -34.

ெதா .ேப.-044-

28334815.

 

44 ஊரக வள���

இய�கக�,

பனக� க��ட�,

ைசதா�ேப�ைட,

ெச�ைன-15.

ெதா.ேப

. 044-24323794.

 

உத� இய��ந�

(��வாக�),

ஊரக வள��� இய�கக�,

பனக� க��ட�,

ைசதா�ேப�ைட,

ெச�ைன-15

ெதா .ேப-044-24321126.

 ��� - 509.

��த� இய��ந�

(ெபா�), ஊரக

வள��� இய�கக�,

பனக� க��ட�,

ைசதா�ேப�ைட,

ெச�ைன-15.

ெதா .ேப.-044-

24321673



�க� - 24343205.

 
 

45 ஊழ� த��� ம���

க�கா����

�ைற,

எ�.�.�. 21028,

��ப� மா�ைக,

�.எ�.�மாரசா�

ராஜா சாைல,

ெச�ைன -28.

ெதா.ேப

044-24612561.

 

காவ� க�கா��பாள�,

ஊழ� த��� ம���

க�கா����

�ைற,

எ�.�.�. 21028,

��ப� மா�ைக,

�.எ�.�மாரசா� ராஜா

சாைல,

ெச�ைன -28.

ெதா .ேப.-044-24954141

 

இைண இய��ந�,

ஊழ� த��� ம���

க�கா����

�ைற,

எ�.�.�. 21028,

��ப� மா�ைக,

�.எ�.�மாரசா�

ராஜா

சாைலெச�ைன -28.

ெதா .ேப.-044-

24615969.

46 க��ா�� க��

இய�கக�,

ஈ.ெவ.�.ச�ப�

மா�ைக

6வ� தள�, க���

சாைல,

ெச�ைன -6.

ெதா.ேப

044-28212090.

 

இய��ந�� ேந��க

உத�யாள�

ம��� க���� க��

இய�கக�,

ஈ.ெவ�.ச�ப� மா�ைக

6வ� தள�, க���

சாைல,

ெச�ைன -6.

ெதா .ேப.-044-28271911.

 �க� - 28275094.

 

இைண இய��ந�

(��ட� உத�),

க��ா�� க��

இய�கக�,

ஈ.ெவ.�.ச�ப�

மா�ைக

6வ� தள�, க���

சாைல,

ெச�ைன -6ெதா

.ேப.-044-28231843.

47 ெதாட�க� க��

இய�கக�,

க��ா� சாைல,

ெச�ைன -6.

ெதா.ேப

�ைண இய��ந�

(��வாக�),

ெதாட�க� க��

இய�கக�,

இய��ந�,

 ெதாட�க� க��

இய�கக�,

க��ா� சாைல,

ெச�ைன -6.



044-28271169.

044-28267186.

 

க��� சாைல, ெச�ைன

-6.

�க� - 28217583.

 

ெதா .ேப.-044-

28271169.

 

48 அர�� ேத��க�

இய�கக�,

க��ா� சாைல,

ெச�ைன-6.

ெதா .ேப.-044-

28278286.

ெதா.ேப.-044-

28276672

 

இைண இய��ந�

(ப�யாள�),

அர�� ேத��க�

இய�கக�,

க��� சாைல, ெச�ைன

-6.

ெதா .ேப.-044-28276672.

. �க� - 28221734.

 

இய��ந�,  அர��

ேத��க� இய�கக�,

 க��� சாைல,

ெச�ைன -6. ெதா

.ேப.-044-28278286
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